Finpom Oy:n tietosuojakäytännöistä
Tätä selostusta on viimeksi päivitetty 21.1.2021

Tämä selostus perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (EU) 2016/679.Tietosuoja-asetus edellyttää toimia kaikilta
organisaatioilta. Se velvoittaa kartoittamaan ja dokumentoimaan kaiken organisaatiossa tapahtuvan henkilötietojen
käsittelyn ja kiinnittämään huomiota käsittelyn turvallisuuteen. Henkilötietojen käsittelyä voi tapahtua automaattisen
tietojenkäsittelyn avulla, mutta yhtä lailla jäsenneltyyn manuaaliseen kortistoon tai paperidokumentteihin.
Selostus tietosuojakäytännöistämme tarjoaa lisätietoja siitä, keitä olemme, miten voit ottaa meihin yhteyttä ja miten
käytämme henkilötietojasi. Henkilötietoja (jäljempänä "tietoja") käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen ja
toimivan ja käyttäjäystävällisen verkkosivuston, mukaan lukien sen sisältö, ja siellä tarjottavien palvelujen
tarjoamiseksi.
Tietosuoja-asetuksessa "käsittelyllä" tarkoitetaan mitä tahansa toimintoa tai toimintojen joukkoa, kuten keräämistä,
tallentamista, organisointia, jäsentämistä, tallentamista, mukauttamista, muutoksia, hakua, kuulemista, käyttöä,
luovuttamista välittämällä, levittämällä tai muulla tavoin asettamalla saataville, yhdenmukaistamista tai yhdistämistä,
rajoittamista, tietojen poistamista tai tuhoamista, riippumatta siitä, tehdäänkö ne automatisoidusti vai ei.
Seuraavan tietosuojakäytännön tarkoituksena on kertoa sinulle erityisesti tällaisten tietojen käsittelyn tyypistä,
laajuudesta, tarkoituksesta, kestosta ja oikeusperustasta joko omassa hallinnassamme tai yhdessä muiden kanssa.
Kerromme sinulle alla myös kolmannen osapuolen komponenteista, joita käytämme verkkosivustomme optimointiin
ja käyttökokemuksen parantamiseen, mikä voi johtaa siihen, että myös kolmannet osapuolet käsittelevät keräämiään
ja hallitsemaansa tietoja.
Tietosuojakäytäntömme on jäsennelty seuraavasti:
I. Tiedot meistä tietojesi rekisterinpitäjänä
II. Käyttäjien ja rekisteröidyn oikeudet
III. Tietoa tietojenkäsittelystä
I. Tiedot meistä tietojesi rekisterinpitäjinä
Tästä verkkosivustosta vastaava osapuoli ("rekisterinpitäjä") tietosuojalainsäädännön mukaisesti on:
FINPOM OY
Leppiojantie 7
91800 TYRNÄVÄ
Puhelin: +358 40 5442011
Sähköposti: info@finpom.com

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava on:
Toimitusjohtaja Heikki Markus
Puhelin: 041 544 2011
Sähköposti: heikki@finpom.com

II. Käyttäjien ja rekisteröidyn oikeudet
Jäljempänä tarkemmin kuvattavan tietojenkäsittelyn osalta käyttäjillä ja rekisteröidyillä on oikeus







saada vahvistus siitä, käsitelläänkö heitä koskevia tietoja, tiedot käsiteltävissä olevista tiedoista, lisätietoja
tietojenkäsittelyn luonteesta ja jäljennöksiä tiedoista
oikaista tai täydentää virheellisiä tai puutteellisia tietoja
heitä koskevien tietojen välittömään poistamiseen tai vaihtoehtoisesti rajoittamiseen
saada jäljennöksiä heitä koskevista tiedoista
tehdä valituksia valvontaviranomaiselle, jos he uskovat, että rekisterinpitäjä on käsitellyt niitä koskevia tietoja
tietosuojasäännösten mukaisesti

Samoin käyttäjillä ja rekisteröidyillä on oikeus vastustaa rekisterinpitäjän tulevaa tietojen käsittelyä. Erityisesti
suoramainontaa varten tietojenkäsittelyä voidaan vastustaa.

III. Tietoa tietojenkäsittelystä
Finpom kerää ja käsittelee henkilötietoja liiketoimintansa harjoittamiseksi. Tietojasi Finpomissa käsitellään
esimerkiksi tilausjärjestelmässämme (asiakas- ja tilaustiedot) tai kun täytät lomakkeen nettisivujemme kautta. Kun
lähetät meille sähköpostia tai muita viestejä, on mahdollista, että tallennamme nämä viestit, jotta osaamme paremmin
perehtyä kysymyksiisi ja vastata niihin. Emme kerää tietoja emmekä käytä niitä ilman lupaasi muihin tarkoituksiin
kuin siihen, johon tiedot alun perin kerättiin.
Verkkosivustoamme käyttäessäsi käsiteltävät tietosi poistetaan tai estetään, kun niiden tallentamisen tarkoitus
lakkaa, edellyttäen, että saman poistaminen ei riko lakisääteisiä säilytysvelvoitteita tai ellei alla toisin säädetä.
Evästeet
Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivustot käyttävät
tehokkaamman käyttäjäkokemuksen luomiseen. Käytämme evästeitä luodaksemme sinulle parhaan kokemuksen
verkkosivustollamme ja voidaksemme parantaa sitä tulevaisuudessa. Voit peruuttaa evästeiden tallentamisen
tekemällä selaimessasi asetuksen, joka estää sitä tallentamasta enempää evästeitä. Voit myös poistaa
selainasetustesi avulla kaikki aiemmin tallennetut tiedot.
Yhteydenotto
Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, antamiasi tietoja käytetään pyyntösi käsittelyyn. Meillä on oltava nämä tiedot,
jotta voimme käsitellä pyyntöänne ja vastata siihen; Muuten emme voi vastata siihen kokonaan tai ollenkaan. Tämän
tietojenkäsittelyn oikeusperusta on GDPR:n 6.b 1 artikla. Tietosi poistetaan, kun olemme vastanneet pyyntöösi
täysin, eikä ole enää lakisääteistä velvoitetta tallentaa tietojasi.
Google Analytics
Käytämme Google Analyticsia verkkosivustollamme. Tämä on Google Inc:n, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043 (jäljempänä Google) tarjoama verkkoanalytiikkapalvelu. Google takaa noudattavansa
EU:n tietosuojasäännöksiä käsitellessään tietoja Yhdysvalloissa.
Käyttö ja käyttäjään liittyvät tiedot, kuten IP-osoite, paikka, aika tai tiheys vierailuistasi verkkosivustollamme,
lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja tallennetaan sinne. Käytämme kuitenkin Google Analyticsia niin
sanotulla anonymisointitoiminnolla, jossa Google katkaisee IP-osoitteen EU:ssa tai ETA:ssa ennen sen toimittamista
Yhdysvalloissa.
Google puolestaan käyttää tällä tavoin kerättyjä tietoja tarjotakseen meille arvion vierailuista verkkosivuillamme ja
siitä, mitä kävijät tekevät siellä. Näitä tietoja voidaan käyttää myös muiden verkkosivustomme ja internetin käyttöön
liittyvien palvelujen tarjoamiseen yleensä. Google toteaa, että se ei yhdistä IP-osoitettasi muihin tietoihin.
Lisäksi Google antaa lisätietoja tietosuojakäytännöistään https://policies.google.com/technologies/partnersites?hl=fi, joita voit käyttää estääksesi tietojen käytön. Lisäksi Google tarjoaa lisäosan kieltäytymisen
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi lisätietojen lisäksi.
Google-Kartat
Sivustomme käyttää Google Mapsia sijaintimme näyttämiseen ja reittiohjeiden antamiseen. Tiettyjen fonttien
näyttämisen mahdollistaminen verkkosivustollamme muodostaa yhteyden Googlen palvelimeen Yhdysvalloissa aina,
kun verkkosivustollemme pääsee. Jos käytät verkkosivustoomme integroituja Google Maps -komponentteja, Google
tallentaa evästeen laitteellesi selaimesi kautta. Käyttäjäasetuksiasi ja tietojasi käsitellään sijaintimme näyttämiseksi
ja reittikuvauksen luomiseksi. Emme voi estää Googlea käyttämästä palvelimia Yhdysvalloissa.
Muodostamalla yhteyden Googleen tällä tavalla Google voi määrittää, miltä verkkosivustolta pyyntösi on lähetetty ja
mihin IP-osoitteeseen ohjeet lähetetään. Jos et hyväksy tätä käsittelyä, sinulla on mahdollisuus estää evästeiden
asennus tekemällä asianmukaiset asetukset selaimessasi. Lisätietoja löytyy yllä olevasta evästeitä osiosta.

